Resultados dos Projetos
2017

Em 2017, a NHR Brasil apoiou 9
projetos em 3 estados estratégicos
no combate à hanseníase: Ceará,
Pernambuco e Rondônia.

CEARÁ

Projeto: Morhan Juazeiro
Nos municípios de Campos Sales e Araripe,
o Movimento de Reintegração das Pessoas
Atingidas pela Hanseníase (Morhan)
promove ações voltadas para as
comunidades e para os profissionais de
saúde. O trabalho objetiva aumentar a
discussão e o conhecimento sobre a
hanseníase, além de empoderar os
membros das comunidades alcançadas.

70% dos profissionais do Programa
Saúda na Família (PSF) capacitados
para lidar com casos de hanseníase
nos municípios alcançados

100% de execução das atividades
planejadas com foco na
comunidade, incluindo festival
artístico e audiência pública
7 novas parcerias conquistadas pelo
movimento, envolvendo outros
atores para a causa da hanseníase

16 atividades desenvolvidas pelos
parceiros do movimento durante o
ano de 2017
6 novos casos de hanseníase
diagnosticados no município de
Campos Sales. Em 2016, foram 3
casos diagnosticados.

CEARÁ

Projeto: UFC Vulnerabilidade
Desenvolvido pela Universidade Federal do
Ceará (UFC), o estudo investiga como as
famílias atingidas pela hanseníase se
distribuem temporal e espacialmente. As
evidências contribuem para a análise dos
fatores socioeconômicos relacionados às
áreas de maior concentração de casos e
buscam orientar novas formas de controle
da doença. Em 2017, o estudo alcançou os
estados de Rondônia, Bahia e Piauí,
trabalhando nos municípios de Floriano,
Cacoal, Vitória da Conquista e Tremedal.
3 trabalhos técnicos científicos e
uma dissertação de mestrado
elaborados sobre a pesquisa
conduzida no projeto

4 mapas elaborados com áreas de
maior concentração de casos em
Floriano (PI), Cacoal (RO), Vitória
da Conquista (BA) e Tremedal (BA)
5 indicadores sociodemográficos
analisados para descrever fatores
relacionados às áreas endêmicas

136 genogramas produzidos para
evidenciar o perfil das famílias
atingidas pela hanseníase
233 questionários aplicados para
descrição dos fatores vinculados à
vulnerabilidade dos núcleos
familiares

CEARÁ
Projeto: UFC EMIC Empoderamento
O projeto visa desenvolver um
instrumento para medir o estigma
enfrentado pelas pessoas atingidas pela
hanseníase e outro para avaliar o
empoderamento destas pessoas. A
validação transcultural das escalas de
estigma comunitário do Catálogo de
Entrevistas para Modelos Explicativos
(EMIC) e de empoderamento foram foco
dos estudos conduzidos pela Universidade
Federal do Ceará (UFC), com campo
realizado nos estados da Bahia, Piauí e
Rondônia, respectivamente nos municípios
de Vitória da Conquista, Floriano e Cacoal.

2 escalas adaptadas culturalmente
e validadas, sendo elas a escala
EMIC Comunidade e a Escala de
Empoderamento.

503 pessoas abordadas para a
aplicação das duas escalas

3 artigos científicos produzidos
sobre o processo de adaptação e
validação das escalas

PERNAMBUCO
Projeto: UPE Grupos de Autocuidado
A proposta do projeto é fortalecer a
atuação dos grupos de autocuidado na
Região Metropolitana de Recife. A
iniciativa é realizada pela Universidade de
Pernambuco (UPE), buscando mais
qualidade nas práticas de autocuidado e
melhor formação para os estudantes
envolvidos na proposta, formando
profissionais atentos à hanseníase e às
doenças negligenciadas.

3 trabalhos científicos sobre
hanseníase elaborados por
acadêmicos envolvidos no projeto

7 grupos de autocuidado mantidos
com pelo menos 6 reuniões durante
o ano de 2017

74 reuniões de grupos de
autocuidado, incluindo encontros
programados e datas festivas
101 pacientes com adesão às
práticas de autocuidado dentre os
participantes, aplicando em casa o
aprendizado dos grupos
24 resumos sobre os resultados do
projeto apresentados em eventos
científicos

PERNAMBUCO

Projeto: UPE GAC Pesquisa
Conduzido pela Universidade de
Pernambuco (UPE), o projeto visa
fortalecer o campo de pesquisa sobre
hanseníase com treinamentos, revisão
bibliográfica do tema e elaboração de
instrumentos para avaliar grupos de
autocuidado. As formas de organização e
abordagem nos grupos de autocuidado são
objetos de estudos do projeto.

2 artigos científicos sobre grupos de
autocuidado em hanseníase
submetidos a revistas científicas

3 cursos para melhoria do potencial
de pesquisas sobre o cuidado para
pessoas atingidas pela hanseníase

9 reuniões ordinárias realizadas
pelo grupo de pesquisadores

4 instrumentos de pesquisa
qualitativa elaborados, sendo dois
para coleta de dados e dois de
observação sistemática
1 cartilha de orientação elaborada
para formar e fortalecer grupos de
autocuidado na perspectiva do
cuidado ampliado

PERNAMBUCO

Projeto: Morhan Recife
Seminários, oficinas, mobilizações e visitas
domiciliares são algumas das ações do
Movimento de Reintegração das Pessoas
Atingidas pela Hanseníase (Morhan) em
Recife. As ações buscam apoiar e
empoderar pessoas atingidas pela doença e
seus familiares, buscando também novas
parcerias e contribuindo com o controle da
hanseníase.

13 novas parcerias conquistadas
pelo movimento, sensibilizando
outros atores para a causa

12 reuniões ordinárias do Morhan
Recife com apoio da NHR Brasil e
em parceria com a UPE
10 líderes identificados nas
atividades de autocuidado
realizadas, evidenciando o
empoderamento dos voluntários
7 líderes identificados nos grupos
de autocuidado e inseridos nas
atividades do movimento social

RONDÔNIA

Projeto: Agevisa
A iniciativa é executada pela Coordenação
do Programa Estadual de Controle da
Hanseníase, em Rondônia. Nos anos
anteriores, o projeto ampliou o número de
grupos de autocuidado de dois para 14.
Com os grupos de autocuidado criados e
fortalecidos nos anos anteriores, a
proposta de 2017 foi a reabilitação
econômica dos participantes.
Em articulação com o SEBRAE, o projeto
estimula o empreendedorismo entre os
pacientes, visando a geração de renda para
que eles alcancem mais autonomia e
qualidade de vida.

10 participantes envolvidos no
projeto gerando renda com a
comercialização de produtos que
aprenderam a fazer em oficinas dos
grupos de autocuidado. Este
número era de 4 participantes no
primeiro semestre do ano.

Dos 10 participantes, todos
evidenciaram regularidade mensal
na comercialização dos produtos,
alcançando clientela fidelizada em
universidades, unidades de saúde e
empresas privadas.

RONDÔNIA

Projeto: Pastoral da Saúde
Promovidas na Arquidiocese de Porto
Velho, as ações têm como objetivo
principal formar conselhos locais de saúde
para que os membros das comunidades
tenham espaço de discussão e tomada de
decisões de acordo com suas demandas no
município de Porto Velho. Uma proposta
que, em 2017, foi aprovada e apresentada
para que possa ser implantada em todos os
municípios de Rondônia.

4 agentes da Pastoral da Saúde
inseridos nos Conselhos de Saúde
da Arquidiocese de Porto Velho

23 participantes identificados como
lideranças formadas a partir dos
treinamentos ofertados

Proposta de criação dos Conselhos
Locais de Saúde aprovada na
Conferência Municipal de Vigilância
em Saúde e no Fórum Estadual de
Vigilância em Saúde, com
expectativa de implantação
a partir de 2018

105 fichas de autoimagem aplicadas
para busca ativa de hanseníase com
apoio das lideranças do projeto.
Nenhum caso foi confirmado.

RONDÔNIA

Projeto: Santa Marcelina
O projeto é realizado no Hospital Santa
Marcelina, a unidade de referência para o
tratamento da hanseníase em Rondônia.
Assim, as iniciativas com o grupo de
autocuidado alcançam pacientes dos
diversos municípios que buscam o hospital.
O objetivo é promover o cuidado integral
com abordagem multidisciplinar e
iniciativas que promovem mais qualidade
de vida aos participantes.

27 pacientes com redução ou
estabilização de sequelas pela soma
OMP, evidenciando a adesão às
práticas de autocuidado

29 pacientes evidenciando maior
autonomia para realizar atividades
diárias, tendo reduzido ou
estabilizado sequelas da hanseníase

6 integrantes do grupo de
autocuidado gerando renda com o
aprendizado das oficinas de
capacitação ofertadas pelo projeto

